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“Az çoktur”* hem de çok ÇOK ‘tur…
Konut, bir ülkenin vatandaşlarının/halkının refah politikasının temel göstergesidir. Zira
insanın barınma ihtiyacını giderme işlevi hiç değişmeden devam etmektedir. Çeşitli
yaşamsal, teknolojik, siyasal, ekonomik vd. olgulara bağlı olarak konut gelişerek
barınma işlevine yan işler eklenmesini de gerektirmiştir. Ama konut hep “ev” olmuş ve
hep “başımızı sokacak yer” olarak tanımlanmaya devam etmiştir.
Benim için 16 Mart 2020 günü başlayan kısıtlı hayat ve akabinde 17 Mart günü ilk defa
bir bildiri sunumunun video çekiminin yapılması, şimdi geriye dönüp baktığımda pek
çok şeyin değiştiği günlere işaret ediyormuş ama biraz geç anladığım için hep “normal”
diye bildiğim hayatı devam ettirmeye çalışsam da döngünün beni, ailemi, işimi
yönlendirip yeni bir “ev-yaşam” ile karşı karşıya bıraktığını görüyorum.
Bir süredir yüz yüze kurulan ilişkiler yok, böyle olunca da toplumsal bir davranış yok, o
zaman bireysel davranışlarımızın kaynağı tamamen kendi iç yaşantımızdan –fiziksel
etmenler ve diğer canlılar ile etkileşimimizden kaynaklanıyor. Ev artık tüm fiziksel
çevremizi, evi paylaştığımız iç halka üyeleri toplumsal davranış kalıplarını, evin
yönetimi için uyguladığımız her şey yönetimsel çevreyi 1 tanımlıyor.
Tam bunu yazarken aklıma öncül isimlerden Amos Rapoport’un 2 (1970) EDRA 4’te
sundukları bir çalışmasında insan çevre davranış araştırmalarını açıklamak amacıyla
önerdikleri modellerin hangi soruları yanıtlamak üzere kurguladıkları geldi. Görsel
çevre değerlendirilmesi dersimde ilk bu soruları tartışmaya sunarım:
• Çevrenin biçimlenişinde birey ve grup olarak insanın hangi nitelikleri
önemlidir?
• Çevre, insanı nasıl ve ne düzeyde etkiler?
• Çevre ve insanı bağlayan mekanizma nedir?
Bu sorular benim “ev” imi nasıl gördüğüme, nasıl yaşadığıma ve ev halkı ile ilişkilerime
ışık tutacağından ayrıntılı olarak ele almak istiyorum. Etkileşim ve ilişkiler ağının çoklu
yapısı bir matematik formülüne yanıtmışçasına her bir soruya ayrı bir yanıt vermeyi
olanaksızlaştırsa da bütün ilişkiyi belirleyen temel faktör salgın nedeniyle dışarıda çok
az ama içeride çok fazla kalmaktan kaynaklanıyordu.

*Mies van der Rohe (1886-1969), “less is more”.
(1995, s.180-181), çevreyi üç bileşene ayırmaktadır; (Inquiry by design: Tools for Environment
– Behaviour Research, Cambridge: Cambridge University Press)
1. Nesneler, yerler, yerler arasındaki ilişkiler ve nitelikleri kapsayan “Fiziksel Çevre”,
2. Resmi ve gayri resmi kuralları kapsayan “Yönetimsel Çevre”,
3. Bireylerin karakteristik özellikleri, eylemleri ve bireyler arası ilişkiler ile oluşan “Davranışsal
Çevre”.
1Zeisel

2Rapoport,

A., 1970, An Approach to the Study of Environmental Quality, EDRA 4.
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Yani artık yaşam alanlarım değişmişti ve tabii ki buna bağlı olarak konfor koşullarım da
değişti. Çoğu zaman bir otel gibi kullandığım ancak hafta sonları biraz keyif yaptığım
gri koltuğum (gri önemlidir) bundan sonra temel yaşam alanım oldu ve ev içinde daha
farklı mekanlarda da yeni alanlar tanımlamamı sağladı. Hatta her koşulda hep çok
özendiğim balkon ve çiçeklerim başka bir boyutta ele alınmayı gerektirdi.
Konfor konusunda tercihlerimizin değişmesi aslında birinci ay sonuna doğru oldu ve
ikinci ay doruk noktasına çıktı diyebilirim. İlk üç hafta sanki hemen ertesi gün tekrar
eski yaşantımıza (ne çabuk eski oluverdi) dönecekmiş gibi yaşadık. Bu ilk üç haftada
tek değişiklik uzaktan eğitim sisteminde ders vereceğim için kendime bir yer yapma
çabasıdır. Hiç azın olmadığı her şeyin fazlasıyla çok olduğu evimizde nedense
arkadaşlarımın tersine benim hiç ayrı bir çalışma odam/yerim olmamıştır, talebimde
olmamıştır. Bir okul sevdalısı olarak bütün hayatımı Yıldız’daki oda ve oradaki
kitaplığım üzerine kurdum denebilir. Sevgili Mehmet Tunbiş hocam emekli olurken giriş
yoluna bakan güzel cam önü alanı bana verdiğinden beri keyfim çok yerinde.
Evet ilk deneyim çalışma alanı bulmak ve çalışma masası edinmek –zira yok. Yeri
hemen bulduk, ben öyle insanlardan uzak olmayı sevmem içinde kaba gürültünün
olmadığı her yerde çalışabilirim. Bu nedenle yaşama mekanımızda yemek masasının
önündeki uzantıda gene bir cam kenarı buldum kendime. Ama masa bir sorun oldu,
hemen araştırdım internetten malum gidip almak mümkün değil, olmadı bulamadım;
kimini beğenmedim, kimisi pahalı geldi, kimisi küçük kimisi büyük diye vıdılanırken
daha geçen yaz yaptığımız balkon güzelleştirme çalışmaları için aldığımız katlanır
yarım daire masayı gördüm ve hemen kaptım. Üzerinde Fas’tan Rengin hocamın
hediyesi rengarenk örtüsü, karşı duvardaki aynası (o zaten vardı) ve kenarına
iliştirdiğim akıl notları, yan sehpa üzerinde gelen-giden evrak kutusu, kulaklığım filan
derken yerleştim. Pek sevdim burayı, kendimin yaptım, 8 hafta boyunca her Çarşamba
sabahı 9:00’da Uzem üzerinden günaydın dedim MT7 grubuma. Bazı Zoom
görüşmelerini de buradan yaptım, neredeyse her hafta yayınladığımız bölüm
bilgilendirme notlarını da burada yazdım.
Her zaman burada kalamadım, beni rahatsız etmese de okul-iş yaşantımın evin
üyelerini bezdirmesi riskini göze alamadığım için yatak odasına çekildim. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Bina Bilgisinde ilk doktora tez izleme jürisini orada yaptık
–Ayşegül Kuruç ve Ece Postalcı ile-. İnsan mimar olunca yatak odasından bile sanki
bir çalışma odasındaymış gibi bir açı bulabiliyor. Ekranda arka planı Gaudi’nin çizimleri
oluşturdu –Barselona Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı rölöve projeleri.
Bu metne adını veren “az çoktur” hem de çok çoktur, konusu yaşama mekanımızda
kendini gösterdi. Evet ilk haftalarda bir hırsla, şevkle tüm eve saldırdık; küçücük
mutfağımızın perdesinden dolaplarına, odalarda tüm çekmeceler, yatak baza içleri,
büyük dolaplar, küçük dolaplar hepsi bu arınma temizlenme sürecinden nasibini aldı.
Ama yaşama mekanı kendini aştı, hala kat etmemiz gereken noktalar var, ama yerde
hiç halı yok, hiç biblo tabiri parçalar yok ama vazgeçemediğim bazı anılar var onlarsız
olmaz ve duvarları kesinlikle boşaltamam ama mütevazı kütüphanemizde artık sadece
kitaplar var, orta sehpa bile mumlar ve birkaç kitap ile kalmayı başarabildi.
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Az gerçekten de çokmuş, siz hangi azın çok olmasını isterseniz o oluyor. Kütüphane
daha bir güzel, halılar gidince mekan da uçtu gitti. Birkaç ay daha olur ise bu kısıtlama
balkona çıkışı parapetten kurtarsak mı diye düşünüyorum:)))
Sevgili dost insan Özlem Erdoğdu Erkarslan sosyal medya hesabında bir paylaşımda
bulundu, iznini aldım sizlere aktarmak istiyorum, aklımı okumuşçasına bu süreçteki
yaşamlarını anlatmış; (Not: Dantelli pike takımım vardı artık yok)
“Herkes kendi hayatta kalma setini yarattı. Üst düzey hijyen zonları, sık ve aşırı temizlenme, düzenleme,
evde ihtiyaç olmayanların atılması vb... Bizim evde atacak çetimiz çöpümüz yok, hiç olmadı. Az eşya ile
yaşarız. Benim de çıkıp kenarı dantelli pike takımı alasım var. 'Başka türlü de yaşanır mı' merakı sanırım
bu...”

Schulz1 (1971) ile bitirelim, insanla karşılıklı etkileşim halinde olan bir mimari çevrede,
insanın çevredeki yönelimi için gereksinmelerini tam olarak açıklayabilen bir mekan
kurgusu gereklidir.
Sağlıcakla kalın
20 Mayıs 2020, İstanbul

1Norberg-Schulz,

1971, Existence, Space and Architecture, Prager, New York.

